
 
   ارسيابي كيفي  آگهي

  حمل و جابجايي بارهاي مناطك عملياتي اكتشاف    22199منالصه شماره    موضوع: 
 

ي سيرز اس طزيرك   صات و شرزاي  كلّر  كز با مشخّالذّ فوق ي نفت ايزان در نظز دارد موضوع منالصهشزكت ملّ  –ت اكتشاف مذيزيّ    

   نمايذ. واگذارشزكت واجذ شزاي   بهاي  زحلهميک   منالصه عموميبزگشاري 

 .باشذ ميريال     055/969/631/902:      بزآورد منالصه 

باسگيشي ، حمل ي تخليٍ ماال ي باسَاي مختلف  زص بييفل مانفيه ، بغ فاك وفيل ي وفىايه ح فاسي ي        : مورد نياس خذمات الف ( شزح 

ع لًلٍ َاي ح اسي ي جذزسي ، خاك ، مًزد ح اسي ، مصالح واختماوي ، مًزد نفيميايي بفٍ   واختماوي ، يسبُاي آَىي بضسه ي مًچل ، زوًز

صًسك فلٍ ي بستٍ بىذي ، بشنٍ زص محل زوياسَاي مًزس دس زوتان فاسس ي سي دس تُشزن بٍ حًصٌ َاي عملياتي دس وشزوش مشًس ي بال نس ي 

 زوتقال ماال ي مًزد بيه وًزحي ح اسي

 .ماه   19        : ي لزارداداجزا ت سمانمذّ ب (       

 زوياس مًزس ي غيشٌ دس وشزوش مشًس –زوياس سي  –مىاعق عملياتي مذيشيت زمتشاف بٍ مشمضيت تُشزن  ج( محل انجام خذمات :       

 

 :گز منالصهد ( شزاي  

 ت حقًبي. يّدزنته نخص -1

 مًضًع مىابصٍ  دزنته زمناواك ي تجُيضزك مىاوب مشتيظ با -2

   .مًضًع مىابصٍ قٍ ي تجشبٍ مافي ي مشتيظ بادزنته واب -3

 دزنته پشيزوٍ ماس يا گًزَيىامٍ َاي صالحيت زخز نذٌ مشتيظ با ماس مىابصٍ زص واصمان حمل ي وقل پاياوٍ َاي مشًس-4        

  1397يا  1398نذٌ مشبًط بٍ وال مالي  َاي مالي حسابشوي صًسك زسزيٍ-5      

 صادسٌ نذٌ تًوظ يصزسك ت اين ماس ي سفاٌ زجتماعي م تيش حيت زيمىي پيماوناسي گًزَي وامٍ تاييذ صال-6      

مغابق ضًزبظ زِعالمي زص وًي ماسفشما ي   سيال 125/563/931/12     ميلغ سجاع ماس  بٍٍ تضميه نشمت دس فشآيىذ زِدزنته تًزوايي زسزي-7       

َيفاك محتفشم    22/29/1394ٌ مفًس    52659/ك123422عيق تصًيب وامفٍ نفماسٌ    ،بابل زِوت الم زص باول مشمضي جمًُسي زوالمي زيشزن

ذزك عيفق  ٍ تضفميه زوجفام ت ُّف   ي دس صًسك بشوذٌ نذن زسزيف ( بانذ  بيًل ومي باول ي باول وشمايٍ بابل َاي صادسٌ زص پُست وامٍ يصيشزن )ضماوت

 .ضًزبظ ماسفشما

شيوينفي ديلفت )وفتاد( بفٍ آدسس     تك آن زص عشيق يبافاٌ وفاماوٍ تفذزسماك زلن   ديل ي عًجُت دسيافت زوىاد زسصيابي ،تنم متقاضيان مي تًزوىذ 

www.setadiran.ir      زبذزم ومايىذ.الصم بٍ رمشزوت مىابصٍ گشزن دس صًسك عذم عضًيت بيلي دس واماوٍ مزمًس، مشزحل ثيت وام دس وفايت

   ضاء زلنتشيويني جُت نشمت دس مىابصٍ ي دسيافت زوىاد سز بٍ زوجام سواوىذ.فًق ي دسيافت گًزَي زم

 روز پس از چاپ دوم آگهي روزنامه 9 دريافت استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران در سامانه تداركات الکرونيکي دولت )ستاد(:   مهلت

 روز پس  از اتمام مهلت دريافت 11 :ت )ستاد(در سامانه تداركات الکرونيکي دول  تحويل استعالم ارزيابي كيفيمهلت  

   تًصيع خًزَذ گشديذ. حذزبل زمتياص مي ي سزمسب مي ومايىذگضزس  مىابصٍتشخيص  ٍ بٍيزجذ نشزيظ م َاي نشمت ذزسك مىابصٍ بيه وىاد ي مَزَ

 وخًزَذ مشد. مت دس مىابصٍ زيجادي سز جُت متقاضيان بشزي نشگًوٍ حقّ مش َيچزلزّ ٍ مذزسك فًقُي زوت زسزيبذي

ٍ  دسخصفً  زوفىاد  العاك بيشفتش  دس صًسك وياص بٍ زعّمتقاضيان مي تًزوىذ  ي    221-82723229بفا  ، نفشزيظ ي مسفا ل فىفي ي مفالي     مىابصف

 تماس حاصل ومايىذ.221-61622217دسخصً  واماوٍ تذزسماك زلنتشيويني ديلت)وتاد( با تل ه 
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